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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 16 DE OUTUBRO DE 2019.-------------------  

*A1*  Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2019, nesta cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores  

Eduardo Pinto, Ana Luísa Couto, João Rodrigues e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

*A2*  Às  14h30m,  constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião .  -------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

197, datado de 15 do corrente mês de outubro e que apresenta 

os seguintes valores: -------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 876.822,33€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 228.859,73€.  ----------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  

*A4*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos:  -----------------------------------------------------  

Ponto 1:  Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis.  ----------------------------------------------  

Ponto 2:  Análise, discussão e votação relativas  a uma 

proposta respeitante à não adjudicação da prestação de 



 

 
Ata  n . º    2 1  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    16 -1 0 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no 

Concelho de Trancoso”, objeto de concurso público .  -------  

Ponto 3:  Análise, discussão e votação relativas aos 

documentos inerentes ao procedimento c oncursal, bem 

como ao lançamento de concurso público e à nomeação do 

júri, destinados à “Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 

no Concelho de Trancoso”.  -------------------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

minuta do termo de transação a outorgar  entre o Município 

de Trancoso e a sociedade ‘Lopes & Irmãos, Limitada’, no 

âmbito do processo n.º 335/14.5BECTB que corre termos 

no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco . ----  

Ponto 5: Apreciação da 18.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à correspondente alteração às 

grandes opções do plano, para o corrente ano . ---------------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de comparticipação, relacionada com a 

componente nacional, em projetos transversais 

desenvolvidos pela ‘Associação das Aldeias Históricas de 

Portugal’ .  ---------------------------------------------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Rodrigues para referir que, na semana passada, por 
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motivos profissionais, havia passado na localidade de Terrenho 

e havia visitado o edifício da antiga Escola Primária que, 

entretanto, foi recuperado para sede da Associação Local de 

Compartes. Na sua opinião, trata-se de uma ótima intervenção 

que deve merecer a visita dos técnicos dos serviços municipais, 

no sentido de poder servir de “modelo” para futuras 

recuperações similares.  ----------------------------------------------  

Continuando a intervir , acrescentou que aquela Associação 

ainda deve cerca de 12.500€, resultantes de arranjos exteriores 

ao edifício e que deveria ser o Município de Trancoso a 

comparticipar aquele investimento,  uma vez que se trata de um 

edifício propriedade do Município , cedido em regime de 

comodato.  --------------------------------------------------------------  

Intervindo, o senhor vereador Eduardo Pinto informou que o 

projeto técnico subjacente àquela recuperação havia sido 

elaborado pelos serviços técnicos municipais que, por isso, o 

conhecem bem, acrescentando que esse facto não inviabiliza a 

visita sugerida pelo senhor vereador João Rodrigues.  ------------  

De seguida, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para se congratular  com o facto de o projeto técnico haver sido 

desenvolvido pelos serviços municipais e a Câmara Municipal 

ter colaborado naquela recuperação, acrescentando que já há 

outro projeto técnico elaborado pelos serviços e destinado à 

Escola Primária de Vale do Seixo.  ----------------------------------  

*A6*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 



 

 
Ata  n . º    2 1  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    16 -1 0 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

disponíveis: De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira que se reproduz na integra: -----------------------------  

‘No âmbito do disposto no n.º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de  

aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

lei n.º 127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção, 

através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro último.   

Ainda assim, entende o Executivo ser  imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e  prestar 

informação sobre os Fundos Disponíve is, nos exatos termos 

previstos na referida lei, conforme despacho exarado, no 

passado dia 28 de dezembro.  ----------------------------------------  

Informa-se que, na execução do referido cálculo, foram 

consideradas as disposições previstas nos citados diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas redações atuais, bem como as 

disposições sobre a matéria, previstas na Lei 71/20 18, de 31 de 

dezembro e ainda o teor do despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara em 5 de junho do corrente ano.  ----------  

Considerando as circunstâncias descritas, apurou-se, um saldo 

inicial de Fundos Disponíveis, para o mês de outubro no 

montante de 1.038.420,44 euros, sendo que, à presente data, e 

após a realização dos compromissos já assumidos no quadro de 

apuramento de Fundos para o mês de outubro, o valor 

disponível para a assunção de novos compromissos é de 
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857.293,17 euros.’  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  

*A7*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta 

respeitante à não adjudicação da prestação de serviços de 

“Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos  no Concelho de 

Trancoso”, objeto de concurso público : Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra:  ---  

‘Atendendo a que:  ----------------------------------------------------  

1- O artigo 1.º -A do D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, com as 

alterações que lhe foram introduzidas, dispõe que “ na 

formação e na execução dos contratos públicos devem ser 

respeitados os princípios gerais decorrentes da Constituição, 

dos Tratados da União Europeia e do Código do 

Procedimento Administrativo, em especial os princípios da 

legalidade, da prossecução do interesse público, da 

imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela 

da confiança, da sustentabilidade e da responsabilidade, bem 

como os princípios da concorrência, da publicidade e da 

transparência, da igualdade de tratamento e da não -

discriminação;”  ----------------------------------------------------  

2- Em reunião camarária de 8/5/2019, o executivo municipal 

deliberou aprovar os documentos concursais, bem como 

lançar um concurso público respeitante à prestação de 

serviços supra referida, delegando, no júri então nomeado, 
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todas as competências previstas no art igo 109.º  do Código 

dos Contratos Públicos;  -------------------------------------------  

3- O artigo 10º do programa de procedimento prevê que a 

adjudicação seria feita segundo o critério da proposta 

economicamente mais vantajosa, segundo a fórmula PF = 0.6 

x P + 0.4 x VT, em que PF é a pontuação final atribuída a 

cada concorrente, P é a pontuação atribuída ao fator preço 

proposto e VT é a pontuação atribuída ao mérito técnico da 

proposta; ------------------------------------------------------------  

Pretendia-se, com esta fórmula, que o preço apresentado por 

cada concorrente tivesse, na pontuação final, uma pontuação 

de 60% e que o mérito técnico da proposta tivesse um peso 

de 40%; -------------------------------------------------------------  

4- De acordo com o artigo 12º do programa de procedimento, é 

considerado preço anormalmente baixo o constante de uma 

proposta que tenha um desvio percentual, em relação à 

média dos preços das propostas admitidas, superior a 10%;  -  

5- A pontuação atribuída ao fator “preço proposto” é obtida 

segundo a fórmula PRE = (1-Pc/Pb) x 10, em que PRE é a 

classificação relativa ao preço proposto, Pc é o preço 

proposto em apreciação e Pb é o preço base;  ------------------  

6- Segundo esta fórmula, a pontuação atribuída ao fator preço 

(PRE) nunca irá ser muito superior a 1;  ------------------------  

7- A pontuação atribuída ao fator “valia técnica da proposta” 

é obtida segundo a fórmula VT = 0.4VT1+0.4VT2+0.2VT3, 
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em que VT é a valia técnica da proposta, VT1 é a qualidade 

da proposta, VT2 é o programa de trabalhos e VT3 é o grau 

de inovação e melhorias a efetuar no sistema;  -----------------  

8- De acordo com as pontuações atribuídas a este fator e seus 

subfactores, a pontuação obtida para o fator “valia técnica 

da proposta”  (VT) pode atingir o valor de 10;  -----------------  

A questão jurídica fundamental na situação em apreço reporta -

se à conformidade da classificação e ponderação do fator 

preço estabelecido no programa do procedimento concursal e 

adotado na graduação das propostas , à luz do critério da 

«proposta economicamente mais vantajosa», em face do 

disposto no complexo normativo constituído pelos artigos 1.° -

A, -I, 74.°, 75.° e 139.° do CCP.  ------------------------------------  

O problema é suscitado pela circunstância de o modelo de 

avaliação adotado pelo Município  violar a modalidade do 

critério de adjudicação adotada para o procedimento ( item 3.º  

dos considerandos) , na medida em que permite a graduação de 

todas as propostas admitidas,  mas não o faz de forma 

proporcional, nem conforme o princípio da igualdade, por v ia 

da introdução de uma fórmula matemática para o fator preço 

que acaba por favorecer as propostas de preço mais elevado e 

prejudicar as de preço mais baixo, coartando o norm al 

funcionamento da concorrência  e a apresentação das melhores 

propostas, do ponto de vista da melhor vantagem para o 

interesse público, já que direciona as propostas para um valor 
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considerado, à partida, ideal.  ---------------------------------------  

Atualmente, o artigo 74º, n .º 1, do CCP estabelece um único 

critério de adjudicação, «proposta economicamente mais 

vantajosa»,  que pode ter uma de duas  modalidades 

alternativas: melhor relação qualidade - preço ou avaliação do 

preço ou custo, enquanto único aspeto da execução do contrato 

a celebrar, tendo, no caso concreto, sido adotada a primeira.  -  

Por seu turno, o artigo 75.° do CCP estabelece um regime 

geral sobre o critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa , prescrevendo que os fatores e 

os eventuais subfactores que o densifi cam devem abranger 

«todos, e apenas, os aspetos da execução do contrato a 

celebrar submetidos à concorrência pelo caderno de encargos» 

(n.º 1) e que, para esse efeito, «os fatores e subfactores 

consideram-se ligados ao objeto do contrato quando estiverem 

relacionados com as obras, bens ou serviços a executar ou 

fornecer ao abrigo desse contrato, sob qualquer aspeto e em 

qualquer fase do seu ciclo de vida» (n .º 4).  -----------------------  

O critério legal da proposta economicamente mais vantajosa 

para a entidade adjudicante relaciona-se com o princípio da 

concorrência que conforma o regime jurídico da contratação  

pública (que teve por referência a transposição de diretivas da 

União Europeia),  impondo que, na seleção dos fatores e 

subfactores densificadores , se vise uma avaliação das 

propostas em face de objetivas vantagens económicas para a 
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entidade adjudicante.  ------------------------------------------------  

A fórmula adotada no procedimento para classificação do fator 

preço não valoriza propostas de valor mais baixo, uma vez que 

não permite a graduação proporcional destas propostas e à luz 

da mesma fórmula que a adotada para as propostas de preços 

mais elevados, contraria o objetivo de selecionar a proposta 

economicamente mais vantajosa, nos termos do disposto no n .º 

1 do artigo 74.º do CCP.  ---------------------------------------------  

No caso concreto, o modelo de avaliação não contribuiu para a 

diferenciação de propostas de acordo com uma graduação 

proporcional e conforme o princípio da igualdade,  o que 

constitui uma subversão do  critério legal de adjudicação em 

violação, ainda, do artigo 139.°, n .º 1, do CCP. ------------------  

Constata-se que, para cada proposta, enquanto a pontuação 

atribuída ao fator preço (PRE) não excederá muito o valor de 

1, a pontuação atribuída ao fator valia técnica da prop osta 

(VT) poderá aproximar-se do valor 10.  ----------------------------  

Consequentemente, o objetivo traçado pelo executivo municipal 

que pretendia que o preço tivesse um peso de 60% na 

pontuação final (PF) e a valia técnica da proposta um peso de 

40% encontra-se prejudicado, face ao disposto no parágrafo 

anterior, contrariando os princípios previstos no artigo 1 .º-A 

do Código dos Contratos Públicos e enumerados no ponto 1 

desta proposta.  --------------------------------------------------------  

O aludido modelo de avaliação violou, assim, o complexo 
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normativo constituído pelos artigos 1.º A, n.º 1, 74.º n.º 1 e 4,  

149.º n.º 1 do CCP, regime estabelecido em sintonia com as 

obrigações do legislador nacional em face do direito da União 

Europeia, nomeadamente, a Diretiva 2014/24/VE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Fevereiro de 

2014, transposto pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31/08, que 

empreendeu a revisão das indicadas normas do CCP.  -----------  

A situação em apreço consubstancia causa de não adju dicação, 

nos termos do disposto na alínea d) do n .º 1 do artigo 79.º do 

Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro.  ----------------------------  

Com efeito, trata-se de uma circunstância imprevista, 

porquanto apenas nesta fase foi detetada, e que impõe alterar 

um aspeto fundamental das peças  de procedimento, in casu,  a 

fórmula matemática aplicada para a avaliação do fator preço.   

Mas ainda que assim não se entenda, atendendo a que as 

causas de não adjudicação previstas no art. 79.º do CCP não 

são taxativas, mas meramente exemplificativas, po de a decisão 

de não adjudicação fundar-se em motivos de interesse público. 

(ver acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul de 10 -

10-2013, em dgsi.pt; Acórdãos do TCAS n.º 8222/11, de 

19.01.2012; na doutrina, vide, Mário Esteves de Oliveira e 

Rodrigo Esteves de Oliveira, Concursos e Outros 

Procedimentos de Contratação, Livraria Almedina, Coimbra, 

2001, págs. 1053 a 1055; Jorge Andrade da Silva, Código dos 

Contratos Públicos, Comentado e Anotado, Almedina, Coimbra, 
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2008, págs. 307 e 308 - anotações ao artigo 76º, 3 e 6 - págs.  

318, 319 e 320 - anotações ao artigo 79º, 2 a 5 e 8 - pág. 321, 

anotações ao artigo 80º; Maria João Estorninho, Curso de 

Direito dos Contratos Públicos, Livraria Almedina, Coimbra, 

2012, págs. 408 a 413, 460 a 465 e 461; Tiago Dua rte, «A 

Decisão de Contratar no Código dos Contratos Públicos: Da 

Idade do Armário à Idade dos Porquês», em Estudos de 

Contratação Pública I, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, pág. 

177; Bernardo Azevedo, «Adjudicação e Celebração do 

Contrato no Código dos Contratos Públicos», em Estudos de 

Contratação Pública II,  Coimbra Editora, Coimbra, 2010, 

págs. 227 a 252; João Amaral e Almeida e Pedro Fernández 

Sánchez, «Abertura de Procedimento Pré -contratual e Dever de 

Adjudicação», em Temas de Contratação Pública, I,  Coimbra 

Editora, 2011, págs. 275 a 289) . ------------------------------------  

No caso em apreço, não só existe uma situação de interesse 

público devidamente fundamentada que justifica a alteração da 

decisão de contratar, como a desistência de contratar se deveu 

a uma circunstância superveniente àquela decisão, por só 

agora ter sido detetada a deturpação na avaliação do fator 

preço, em função da fórmula matemática aplicada.  --------------  

Ademais, o Tribunal de Contas poderá recusar o visto ao 

contrato, com fundamento na utilização indevida da fórmula 

matemática adotada, em conformidade com jurisprudência 

firmada muito recentemente. (vide acórdão do Tribunal de 
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Contas n.º 21/2019, de 02/07/2019, Relator: Conselheiro Paulo 

Dá Mesquita, secção 1.º S/SS, Processo n.º 1375/2019);  --------  

Como tal, em conformidade com o previsto na alínea d) do n.º 1 

do artigo 79.º do Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, com 

as alterações que lhe foram introduzidas, e com fundamento na 

máxima defesa do interesse público, proponho que o executivo 

municipal delibere não adjudicar a prestação de  serviços supra 

referida, cumprindo-se os formalismos legais subsequentes. ’  ---  

A Câmara Municipal  deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos.  -------------------  

O senhor vereador João Rodrigues absteve-se, porque não 

acompanhou o procedimento concursal, uma vez que se 

encontrava ausente no estrangeiro.  --------------------------------  

O senhor vereador Rogério Tenreiro não participou na 

discussão e votação, tendo apresentado a seguinte declaração 

de voto: ----------------------------------------------------------------  

-----------------------Declaração de Voto  ---------------------------  

‘Tendo em consideração que exerço funções de secretário-geral 

na AeneBeira e um dos concorrentes ao concurso tem como 

sócio-gerente um dos elementos da Direção da Associação onde 

exerço funções e tal facto poder constituir motivo de possível 

conflito de interesses, não participo na dis cussão e votação. ’  --  

Mais, do teor desta deliberação deverá ser dado conhecimento 

ao júri do procedimento.  --------------------------------------------  

*A8*  Análise, discussão e votação relativas aos documentos 
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inerentes ao procedimento concursal, bem como ao 

lançamento de concurso público e à nomeação do  júri, 

destinados à “Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no 

Concelho de Trancoso”: Acerca do assunto referido em 

epígrafe, foi presente informação do setor de ambiente e 

serviços urbanos que se transcreve na íntegra:  --------------------  

‘O Município lançou um concurso público para a Prestação de 

Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, tendo 

optado pela não adjudicação, com a fundamentação constante 

na proposta, objeto de análise e votação em reunião de 

Câmara. ----------------------------------------------------------------  

Com o objetivo de prestar ao munícipe um serviç o em que se 

cumpram procedimentos, a fim de alcançar as corretas 

condições de higiene e de salubridade na realização desta 

prestação de serviços, deverá ser considerado:  ------------------  

1. O cumprimento dos circuitos e das frequências de recolha a 

serem estabelecidos - de considerar variações de reforço de 

frequências sazonais - com posterior transporte dos resíduos 

recolhidos para a Estação de Transferência de Resíduos de 

Trancoso; -----------------------------------------------------------  

2. A reposição, manutenção e conservação dos contentores de 

recolha indiferenciada de resíduos, procurando, desta forma, 

que, na via pública, se apresentem sempre em boas condições 

de higiene e de segurança;  ----------------------------------------  

3. A realização anual de duas ações de lavagem e desinfeção 
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dos referidos contentores;  ----------------------------------------  

4. E a realização anual de, pelo menos, uma ação de 

sensibilização ambiental.  -----------------------------------------  

Face à evolução do mercado, bem como dos custos diretos de 

operação, nomeadamente os encargos associados ao valor de 

mão de obra e de combustível, estima-se que o valor base do  

futuro concurso seja de 15.500,00 euros mensais (+ IVA, à taxa 

legal em vigor), considerando-se que a contratação desta 

prestação de serviços deverá ser por um período de 3 anos,  

logo despesa plurianual, perfazendo um valor base total da 

proposta de 558.000,00 euros (+ IVA, à taxa legal em vigor).  --  

Estimando-se que a repartição da despesa ocorra do seguinte 

modo: ------------------------------------------------------------------  

ANO 
N.º DE 

MESES 

DESPESA MENSAL 

(+IVA) 

DESPESA ANUAL 

(+IVA) 

2020 8 15.500,00€ 124.000,00€ 

2021 12 15.500,00€ 186.000,00€ 

2022 12 15.500,00€ 186.000,00€ 

2023 4 15.500,00€ 62.000,00€ 

Total 36 15.500,00€ 558.000,00€ 
 

Fundamentando a decisão de contratar, em conformidade com 

o previsto no n.º 1 do artigo 36.º do Código dos Contra tos 

Públicos, no facto de se tratar de um serviço fundamental e 

imprescindível a prestar à população do concelho e porque o 

atual contrato de prestação de serv iços, respeitante à recolha 

de resíduos sólidos urbanos , tem o seu términus em 30 de 

novembro do corrente ano e atendendo, ainda, a que a despesa 
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inerente àquela prestação de serviços está contemplada em 

orçamento, a Câmara Municipal deliberou aprovar o caderno 

de encargos, o programa de procedimento e a minuta do 

anúncio. ---------------------------------------------------------------  

Por outro lado, de acordo com o previsto na línea a) do artigo 

19.º do Código supra referido, foi deliberado lançar concurso 

público, com publicação de anúncio no Jornal Oficial da 

União Europeia.  ------------------------------------------------------  

Mais, em conformidade com o previsto no n.º 2 do artigo 46.º -

A do mesmo Código, foi de liberado não contratar por lotes, 

atendendo a que uma eventual cisão na prestação de serviços 

só iria causar graves inconvenientes para o Munic ípio de 

Trancoso, quer de ordem funcional, quer financeira.  ----------  

Foi, ainda, deliberado nomear o seguinte júri do 

procedimento, delegando nele todas as competências previstas 

no artigo 109.º do Decreto-Lei n.º 18/2008,  de 29 de janeiro: 

eng.º Victor Jorge, que preside , eng.º José Carlos Fantasia e 

eng.ª  Sandra Ribeiro. Como suplentes, foram nomeados o 

eng.º João Mano e o dr. Francisco Coelho.  ----------------------  

*A9*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à minuta 

do termo de transação a outorgar entre o Município  de 

Trancoso e a sociedade ‘Lopes & Irmãos, Limitada’, no 

âmbito do processo n.º 335/14.5BECTB que corre termos no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco : De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 
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referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

na íntegra:  -------------------------------------------------------------  

‘Corre termos contra o Município de Trancoso a ação n.º  

335/14.5BECTB, no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Castelo de Branco.  ---------------------------------------------------  

Na referida ação, a empresa Lopes & Irmãos, Lda. reclama ao 

Município o pagamento da quantia de 592.603,63€ (quinhentos 

e noventa e dois mil,  seiscentos e três euros e sessenta e três 

cêntimos), referente a um conjunto de obras que o anterior 

Presidente da Câmara (mandato 2009 a 2013), Dr. Júlio 

Sarmento,  mandou executar, verbalmente, sem prévio 

procedimento concursal e redução a escrito dos respetivos 

contratos de empreitada de obras públicas.  -----------------------  

A ação foi, oportunamente, contestada pelo Município que 

requereu a realização de uma peritagem às obras, a fim de  

apurar o seu custo.  ---------------------------------------------------  

A peritagem apurou que as obras tiveram um custo global de 

462.402,65€ (quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e 

dois euros e sessenta e cinco cêntimos) , a que acresce o IVA, à 

taxa legal em vigor.  --------------------------------------------------  

Concluída a peritagem e em conformidade com o princ ípio 

adotado pela maioria do atual executivo de não proceder ao 

pagamento resultante de ações em curso, por obras não 

concursadas, sem a realização de uma prévia peritagem, o 

Município e a empresa Lopes & Irmãos, Limitada, lograram a 
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obtenção de um acordo, no montante de 455.000,00€ 

(quatrocentos e cinquenta e cinco mil  euros) a que acresce o 

IVA, à taxa legal em vigor.  ------------------------------------------  

Face ao exposto:  ------------------------------------------------------  

- Considerando que o acordo alcançado representa uma 

poupança de 330.182,31€ (trezentos e trinta mil,  cento e 

oitenta e dois euros e trinta e um cêntimos)  para o 

Município, relativamente ao pedido formulado na ação, 

considerando o IVA e juros peticionados;  ----------------------  

- Considerando a jurisprudência dos Tribunais superiores,  

segundo a qual, mediante a declaração de nulidade do 

contrato verbal de empreitada de obra pública ou, a título 

subsidiário, do instituto do enriquecimento sem causa, o 

dono da obra, neste caso concreto o Município de Trancoso, 

é condenado a pagar o preço das obras, ainda que sem 

prévio procedimento concursal e respet ivo contrato escrito 

de empreitada de obra pública.  ----------------------------------  

Veja-se, a título de exemplo:  ----------------------------------------  

- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 16 /09/2009;  

- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 18/02/2010;   

- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de  17/12/2008;  

- Acórdão do Tribunal Central Administrativo  do Sul, de 

06/03/2014; ---------------------------------------------------------  

- Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Su l, de 

20/02/2014; ---------------------------------------------------------  
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- Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, de 

22/06/2012; ---------------------------------------------------------  

-Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, de 

17/04/2015.  ---------------------------------------------------------  

- Considerando que o acordo alcançado prevê um prazo de 

garantia de 2 anos sobre as obras realizad as, a contar da 

sentença homologatória do termo de transação;  ---------------  

- Considerando que, não fosse o acordo alcançado, o prazo 

legal de garantia de 5 anos já se encontraria esgotado, dada 

a data de execução das obras em causa, não tendo o 

Município a possibilidade de reclamar dos seus eventuais 

defeitos; -------------------------------------------------------------  

- Considerando que o acordo prevê o pagamento da quantia 

acordada em prestações, ao contrário de uma sentença que 

condenaria o Município no pagamento imediato do montante 

total fixado, com graves consequências para a sua 

tesouraria; ----------------------------------------------------------  

- Considerando que se encontram acauteladas, através do 

referido acordo, as obrigações fiscais do em preiteiro,  

mediante a emissão das respetivas faturas e  o pagamento do 

IVA. ------------------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere a aprovação da 

minuta do termo de transação, conferindo poderes ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal para a sua assinatura.  --------  

Propõe-se ainda que a Câmara Municipal delibere mandar 
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proceder à inscrição dos projetos associados ao presente termo 

de transação, no PPI do Município de Trancoso, na próxima 

revisão orçamental, a realizar durante o exercício de 2019.  ----  

Mais se consigna que a presente deliberação apenas produzirá 

efeitos financeiros após a aprovação do orçamento para o ano 

de 2020, uma vez que a primeira prestação do pagamento tem 

como data de vencimento o dia 28 de janeiro de 2020. ’  ---------  

-----------------Minuta do Termo de Transação  -------------------  

Lopes e Irmãos Lda. e Município de Trancoso, Autora e Réu, 

respetivamente, nos autos à margem referenciados,  --------------  

Vêm transigir nos presentes autos, nos termos das cláusulas 

seguintes:  --------------------------------------------------------------  

---------------------------Cláusula Primeira  ------------------------  

A Autora reduz a(s) quantia(s) peticionada(s) para o valor de 

482.300,00€  (quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos 

euros), com IVA incluído à taxa legal de 6%.  ---------------------  

---------------------------Cláusula Segunda -------------------------  

O Réu confessa-se devedor da referida quantia e compromete -

se a pagar em prestações,  nos termos seguintes:  -----------------  

a) Vinte e quatro prestações, sendo as primeiras vinte e três 

prestações mensais iguais e sucessivas no montante de 

20.000,00€ (vinte mil euros) cada uma  e a vigésima quarta 

prestação no montante de 22 .300,00€ (vinte e dois mil e 

trezentos euros).  ---------------------------------------------------  

b) A primeira prestação vencer-se-á no dia 28 de janeiro de 
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2020, vencendo-se as restantes no dia vinte e oito dos meses 

seguintes.  -----------------------------------------------------------  

c) Sempre que o dia vinte e oito de cada mês coincidir com um 

feriado, dia santo ou fim de semana, o prazo de vencimento 

da prestação respetiva será reportado para o primeiro dia 

útil seguinte.  --------------------------------------------------------  

d) O pagamento das prestações será feito por transfer ência 

bancária para a conta da Autora.  --------------------------------  

e) Autora e Réu acordam que, uma vez que os pagamentos são 

efetuados por transferência bancária, a data que deverá ser 

atendida para averiguar do eventual  incumprimento/mora 

será a data em que foi ordenada a transferência e não a data 

em que o dinheiro entrou na conta da Autora.  -----------------  

---------------------------Cláusula Terceira  -------------------------  

a) A Autora obriga-se a emitir e enviar ao  Réu a(s) fatura(s) do 

montante total ou prestações acordadas , até ao dia 18 do mês a 

que se refere.  ----------------------------------------------------------  

b) Enquanto a Autora não emitir as faturas referidas na alínea 

anterior, não terá início o prazo para pagamento das 

prestações pelo Réu referidas na cláusula  segunda alínea b), 

reportando-se o prazo para inicio de pagamento ao último dia 

do mês seguinte após a emissão da (s) fatura (s) em falta.  ------  

---------------------------Cláusula Quarta  ---------------------------  

A falta de pagamento atempado de três prestações implica o 

vencimento das restantes  prestações.  ------------------------------  
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---------------------------Cláusula Quinta  ---------------------------  

A Autora concede ao Réu a extensão de um prazo de garantia 

de dois anos sobre os trabalhos executados pela Autora e 

discriminados na petição inicial e no relatório de  peritagem, a 

contar da data da sentença homologatória da presente 

transação. -------------------------------------------------------------  

---------------------------Cláusula Sexta  ----------------------------  

Autora e Réu declaram que prescindem do prazo para eventual 

recurso da sentença homologatória, transitando, de imediato , 

com a prolação da respetiva sentença.  -----------------------------  

---------------------------Cláusula Sétima  ---------------------------  

Custas em dívida a juízo a suportar em partes iguais , por 

Autora e Réu, prescindindo reciprocamente de custas e 

encargos de parte. ’  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, relativa à minuta do termo de transação a 

outorgar com a sociedade “Lopes & Irmão, Limitada”.  --------  

Mais, foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para o outorgar.  --------------------------------------------  

*A10*  Apreciação da 18.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

plano, para o corrente ano:  ----------------------------------------  

Tendo sido presentes a 18.ª  alteração ao orçamento da receita e 

da despesa,  para o corrente ano,  com valores equivalentes, para 

o total de reforços e para o total de diminuições, no montante 
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de 212.000,00€  e a correspondente alteração às grandes opções 

do plano, ---------------------------------------------------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu  Presidente. ---------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

comparticipação, relacionada com a componente nacional,  

em projetos transversais desenvolvidos pela ‘Associação das 

Aldeias Históricas de Portugal’: Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra:  --------------  

‘Considerando que:  ---------------------------------------------------  

a) Sendo Trancoso uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal 

que integram a Associação AHP e tendo esta promovido uma 

candidatura ao Fundo Europeu para o Desenvolvimento 

Regional, com o código CENTRO-04-3928-00006, através da 

qual se desenvolveram um conjunto de ações transversais que 

implicam o pagamento da Componente Pública Nacion al, no 

valor de 8.285,01€ (componente corrente); ---------------------  

b) Foi igualmente assinado um Protocolo de Colaboração entre 

a Universidade de Aveiro, o Instituto Politécnico da Guarda 

e a Associação de Desenvolvimento Turístico - Aldeias 

Históricas de Portugal, com o objetivo da realização do 

projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento 

Tecnológico, intitulado "PLowDeR –  Framework” ,  para 
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Análise do Impacto Económico e Social das Atividades 

Turísticas nos Territórios de Baixa Densidade, com o Código 

CENTRO-01-0145-FEDER-023984, implicando o  pagamento 

da Componente Pública Nacional por parte de cada 

Município integrante da AHP-ADT, no valor de 88,72€ 

(componente corrente); --------------------------------------------  

c) No que diz respeito às ações desenvolvidas no âmbito das 

candidaturas submetidas pela AHP-ADT, foi ainda aprovado 

o projeto AHP Smart Lands - Programa Valorizar do Turismo 

de Portugal à linha de apoio à disponibilização de redes Wi -

Fi com o código P028217,  e que a sua implementação 

implica o pagamento da Componente Pública Nacional , no 

valor de 816,69€ (componente capital) . -------------------------  

Assim, do acima descrito , resulta a necessidade do pagamento 

da CPN, no valor global de 9.190,42€ .  ----------------------------  

À contabilidade para cabimentar. ’  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos.  ------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedido de apoio:------  

*A12*  De seguida, foi presente o requerimento número 1037 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 3 do passado mês 

de maio, da Associação Cultural ,  Recreativa e de 

Melhoramentos de Courelas, a solicitar a concessão de um 

apoio financeiro, no valor de 2.500€, destinado a ajudar a 

concretizar o 17º Passeio BTT “Rota dos Castanheiros” .  --------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.250€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4336 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 16 do corrente 

mês de outubro, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar a concessão 

de um apoio financeiro, no valor de 20.000€ ,  destinado à 

aquisição de equipamentos de combate a incêndios. --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 20.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1215 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do passado mês 

de maio, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no valor de 30.000€ ,  destinado à aquisição de 

equipamentos de combate a incêndios. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

Acerca da atribuição deste apoio, o senhor vereador Rogério 

Tenreiro afirmou o seguinte:  ----------------------------------------  

‘Trata-se de uma das associações mais importantes  do 

concelho, se não a mais importante. Atendendo: -----------------  

- à dimensão da área de intervenção no concelho, ao número de 

pessoas abrangidas, ao número de localidades do concelho, à 

responsabilidade desta entidade, no âmbito da proteção de 
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pessoas e bens;  -----------------------------------------------------  

- aos custos relacionados com as novas instalações, no que diz 

respeito a obras e equipamentos e com as viaturas existentes, 

ao aumento de despesas relativas aos recursos humanos, 

incluindo, agora, o aumento das remunerações inerentes à 

Equipa de Intervenção Permanente que a Associação teve de 

suportar, a partir de julho;  ---------------------------------------  

- a que se trata de uma Associação ao  serviço de todos os 

trancosenses, entendo que à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso  deveria ser concedido 

um apoio financeiro consideravelmente superior. ’  ------------  

Em resposta, o senhor Presidente afirmou que a Câmara 

Municipal de Trancoso tem feito um enorme esforço financeiro 

no apoio às Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários concelhias, nomeadamente à de Trancoso. 

Continuando a usar da palavra, referiu que : -----------------------  

‘- o Município de Trancoso despendeu 120.000€, destinados à 

aquisição do terreno, onde foi construído o novo quartel;  ----  

- o Município de Trancoso transferiu cerca de 162.000€, 

destinados a assegurar a componente nacional (15%) da 

construção do edifício do novo quartel;  -------------------------  

- todos os anos, a Associação tem tido outros apoios. Assim, em 

2018, foram transferidos 55.000€ e, em 2019, já foram 

transferidos 35.000€;  ----------------------------------------------  

- além disso, o Município de Trancoso está a colaborar no 
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funcionamento das Equipas de Intervenção Permanentes das 

Associações, com uma comparticipação de 50% , o 

equivalente a cerca de 2.600€ mensais, para cada Associação 

Humanitária’.  ------------------------------------------------------  

Concluindo, afirmou que reconhecia a importância e todo o 

trabalho desenvolvido pelas Associações Humanitárias, mas que  

os recursos financeiros disponíveis não têm permitido reforçar 

o apoio que lhes tem sido concedido.  ------------------------------  

*A15*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A16*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é refer ido outro 

modo de votação. -----------------------------------------------------  

*A17*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tra tar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a  presente ata que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  
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O Diretor de Departamento:  


